
Sommerferien nærmer sig! 
 
Den skriftlige eksamen er færdig, flere af klasserne har 
været på lejrskole, 9. klasse har afholdt Sidste 
Skoledagsfest og den mundtlige eksamen er i fuld gang.  
Det kan du læse om her i bladet.  
 
Kildeskolenyt! vender tilbage 1. september –  I ønskes 
alle: EN RIGTIG GOD SOMMERFERIE!   

 

 

 

         KKKiiillldddeeessskkkooollleeennnyyyttt!!!   
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Skolekalender  
Juni / juli  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag 1.   
Fredag 2. Mundtlig tysk eksamen  
  Lejrskole 7. klasse 
Mandag 5.   
Tirsdag 6.   
Onsdag 7. Mundtlig fysik eksamen 
Torsdag 8.  
Fredag 9.  
Lørdag 10. SOMMERFEST! 
Mandag 12. Mundtlig matematik eksamen 
Tirsdag 13.  
Onsdag 14.  
Torsdag 15. Mundtlig engelsk eksamen 
Fredag 16.  
  
Mandag 19 Mundtlig biologi eksamen 
Tirsdag 20.  
Onsdag 21.  
Torsdag 22.  
Fredag 23. Sidste skoledag 
 
Sommerskole afholdes tirsdage, onsdage og torsdage fra 10:00 til 14:00 i uge 26, 
27 28 og 29. SFO holder åbent alle hverdagene i de samme fire uger.  
 
Husk tilmeldinger til klasselærere, så vi kan planlægge skolens aktiviteter.   
 
 
 

 
Det nye skoleår starter mandag den 14 august klokken 9:00  
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Børnehaveklassen og 1. klasse på lejrskole på 
Bornholm 
Af Rikke Pedersen 
 
Forventningsfulde mødtes vi mandag morgen på hovedbanegården. Herfra gik turen med tog 
til Malmø og videre til færgen i Ystad. Klokken ca. 14 ankom vi til vores destination 
Rømergård i Årsballe midt på Bornholm – det er en idyllisk gammel gård, der er blevet 
renoveret af spejdere, som nu lejer gården ud til store grupper. 
 
Vi var 5 voksne med på turen og vores plan var, at den første dag bare skulle bruges på 
indkvartering og hvil til de ”rejsetrætte” børn. Det mente børnene ikke, så første aften blev 
brugt på at vaske rejsestøvet af sig i den nærliggende å, med dertilhørende mudderpøl. 
Resten af ugen, kunne man rundt omkring på værelserne finde tøj, der stod helt af sig selv. 
 
Programmet for dag nummer to var en tur til en slags geologimuseum, der hedder 
NaturBornholm. Her stod eleverne bl.a. på en forstenet havbund og med et ben i nutiden og 
et i dinosaur-tiden. Vi lærte om jordskælv og om tilblivelsen af Bornholm. Vi så på nutidens 
dinosaur – en krokodille – og vi så forskellige rester af forhistoriske dyr fra området.  
NaturBornholm havde selvfølgelig en lille souvenirshop, og det var nok her, at den største 
del af tiden blev brugt. Der blev handlet dinobamser og flotte sten for hele feriebudgettet. 
 
Dag nummer tre skulle have bestået af en lang vandretur, der dog blev ikke blev så lang 
alligevel. Vi kendte ikke rigtig vejen og for lidt vild i en fyrreskov. Men vi nød det gode vejr. 
 
Dag nummer fire gik turen til Bornholms middelaldercenter, hvor vi havde bestilt en guide. 
Vi besøgte smedjen og vandmøllen. Vi så på stof og tøj fra dengang og som afslutning kunne 
børnene klæde sig ud i rigtige rustninger og kæmpe med træsværd og for de mindre 
krigeriske var der fjerpenneskrivning. 
 

     
 
Dag nummer fem skulle vi hjem – denne gang foregik turen heldigvis med bus. Det var en  
rigtig god tur og vejret var med os. Men det var nu også godt at se mor og far igen!  
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5. klasse på lejrskole i Andelslandsbyen Nyvang. 
Af Anna Lawaetz 
 
Mandag d. 1. maj tog 5. klasse, Anne Marie og Anna med tog til Nyvang ved Holbæk. I 
andelslandsbyen her, kan man prøve at leve, som man gjorde for ca. 100 år siden i Danmark.  
 
Vi blev modtaget rigtig godt af Aase og Torben, som begge arbejder i skoletjenesten der, og 
de står for mange af aktiviteterne. Efter rundvisning og indkvartering i "vores hus", skulle vi 
tænde op i det gamle komfur, så bollerne vi skulle lave, kunne blive bagt. Vi lavede selv 
smør i en gammeldags kærne, og på skift kunne man prøve at lave sit eget tov.  
 

Om tirsdagen lavede vi små grupper på 
3-4 elever, der på skift var i smedjen 
hos Frank, for at lave kroge. Frank 
havde også en gammel sofa-cykel vi 
fik lov til at prøve. Når man ikke var i 
smedjen kunne man sy små 
lavendelposer og ris-dukker på gamle 
symaskiner. Der var flere af eleverne, 
der fik syet ris-dukker til hele familien 
derhjemme.  
 
Denne dag skulle vi også prøve at være 
en time i den "sorte skole" med læreren 
Hr. Nicolajsen. Eleverne skulle stå på 
rad og række, før de fik lov at komme 

ind i skolestuen, som havde gamle skolepulte. Man sagde "Hr. Niccolajsen" og ellers absolut 
intet, med mindre man var blevet spurgt. Vi 
blev fortalt om den gamle skole, hvor man 
brugte spanskrør, tamp og ferle(redskaber 
til afstraffelse) og en af eleverne nåede også 
at komme i skammekrogen før timen var 
forbi. Så skulle der læses "Ole Bole" og alle 
fik skrevet med blæk og pen. Ja, det var 
helt nyt, at få udleveret blækhus og 
trækpapir, når der skulle skrives skråskrift. 
Til sidst fik eleverne et ark med 
regnestykker, og det var ikke så let at finde 
ud af, for gangestykkerne stod anderledes 
og minustegnet var en andet end det vi 
plejer at bruge.  
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Onsdag stod programmet på: en tur i smedjen for de som ikke nåede det tirsdag og flere ris-
dukker blev syet. Alle var vi på en tur i hestevogn rundt i hele området - det er lavet som en 
hel lille landsby. To dejlige heste trak den nyistandsatte vogn, hvor der var plads til os alle - 
19. Om eftermiddagen lavede vi selv is - uden fryser, for det havde man jo ikke for 100 år 
siden. Det var med "tøris" og salt, som fik temperaturen ned på minus 18 rundt om den 
gamle ismaskine af træ. Vi tog et lille komfur, hvor der også skulle tændes op med træ, med 
ud i solen, og der lavede eleverne pandekager i meget store mængder. Onsdag aften lavede 
Anne Marie og Anna en skattejagt i området, hvor der ved hver post, skulle svares på 
spørgsmål om det de havde lært/hørt om på turen. Alexander havde fødselsdag den dag og vi 
sluttede af med kagemand.  
 

Torsdag var den sidste hele dag 
på stedet, og nu skulle vi besøge 
de steder vi ikke havde nået de 
andre dage. Der var 
"Skovhuset", hvor der blev 
vævet og lavet alt håndarbejde 
af garn, stof og træ. 
Andelsbrugsforeningen blev 
flittigt besøgt, for her kunne man 
købe bolsjer, rustne søm og 
lakridsrod.  
 
Vi havde strålende vejr hele 
ugen, så vi kunne rigtig nyde at 
være ude fra morgen til aften. 
De som havde fiskestænger 

med, eller selv lavede dem på stedet, fik også tid til at fiske i søen eller den lille dam. Stedet 
her er åbent fra april til hen på efteråret og vi kan anbefale at aflægge "Nyvang" et besøg.                    
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 Sidste skoledag for 9. klasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traditionen tro afholdt  afgangsklassen 
Sidste Skoledag-fest for skolen.  
 
Den stod på karameller, massevis af vand 
og barberskum. Sikke en duft!  
 
9. klasse udfordrede lærerne til 
rundboldkamp, en kamp der egentlig burde 
være vundet af lærerne! Det synes vi i hvert 
fald!  
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Vi takker for en  
dejlig dag! 
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   Ikke alene var forældre og  pårørende 
imponerede – alle ansatte i SFO stod også og 
så måbende på, mens børn fra klub og SFO 
dansede og viste deres kreative udfoldelser. 
   Det var en dag med Catwalk, kunstudstilling 
og dans – og en SFO, der summede af 
forventning, spænding og glæde 
   Catwalken blev udført af en håndfuld yngre 
elever, som poserede i Freja Jensen og 
Katharina Astrupgaards design. De to har 
gennem flere måneder arbejdet i værkstedet 
med at designe, måle, klippe og sy tøj til den 
store guldmedalje. De færdige kreationer var 
imponerende! Ikke alene var tøjet virkelig flot 
og gennemført – kreativiteten bag det, idéerne 
og det store arbejde, der er lagt i det, overgår 
alt, vi tidligere har set, i SFO'ens regi! 
Fik tøjet så sin ret på Catwalken - ja, det må 
man sige! Modellerne gjorde det virkelig godt. 
De gik i takt til musikken, snurrede rundt - 
blinkede til publikum (til stor fornøjelse :-) og 
var i det hele taget meget smukke. 
   Klubbens piger havde skabt en dans til 
arrangementet – brandgodt! Freja, Cathrine S., 
Tanja, Liv, Melina og Katrine F. dansede til 
Madonnas "Get together", en super æstetisk og 
flot dans. De stod selv for hele dette 
kunstneriske indslag og havde endda købt ens 
tøj, sminket sig og øvet sig rigtig meget! 
   SFO'ens vægge var dækket med børnenes 
egne kunstværker. Malerierne kunne nydes til 
indtagelse af parkistansk mad, lavet af 
Anosha's og Musal's mor, der havde stået og 
svedt i køkkenet siden kl. 11 om formiddagen! 
Tak for det!  
Det var en dejlig eftermiddag - tak til alle 
deltagende børn, tak for jeres fantasi, 
kreativitet og glæde.  
 
Knus Christine 
 

 
 

 Flot arrangement i SFO’en! 
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Hvordan du fremover modtager Kildeskolenyt!  
 
Når vi kommer om på den anden side af sommerferien, vil kun de, som har bedt om det, få 
Kildeskolenyt! sendt hjem med børnene. De vil månedligt modtage bladet i den sort/hvid 
papirudgave. 
 
Alle andre skal hente bladet på skolens hjemmeside  www.kildeskolen.dk  
 
Da mange stadig ønsker papirudgaven, fortsætter vi med at præsentere månedens kalender 
her i bladet – alle informationerne findes også på vores hjemmeside. 
 
Ønsker du senere at afmelde papirudgaven, skal du blot sende en mail til 
nielsbergstedt@post.tele.dk    
  
Venlig hilsen 
 
Redaktørerne  

 
 

Sommerskole 
 
Sommerskolen holder åbent i sommerferiens første fire uger.  
 
Hvis det har interesse, skal du huske at tilmelde dit barn / dine børn til klasselæreren. Du kan 
selvfølgelig også sende en mail ved at bruge kontaktsiden på vores hjemmeside 
www.kildeskolen.dk  

 
 
Sommerskolen afholdes tirsdag, onsdag og torsdag fra 10:00 til 14;00  

 
 

SFO i Sommerferien  
 
SFO’en holder åbent i sommerferiens første fire uger. 
 
Hvis det har interesse, skal du huske at tilmelde dit barn / dine børn til klasselæreren. Du kan 
selvfølgelig også sende en mail ved at bruge kontaktsiden på vores hjemmeside 
www.kildeskolen.dk  
 
 


